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Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Cidadão Pró Mundo (“Associação”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Cidadão Pró Mundo em
31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e
médias empresas, conforme a norma NBC TG 1000 (R1) e a interpretação ITG 2002 (R1) – Entidade
sem Finalidade de Lucros, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis da Associação para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, cujos
valores correspondentes estão apresentados para fins de comparabilidade, foram examinadas por outro
auditor independente, cujo relatório, emitido em 20 de abril de 2021, não continha ressalva.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas,
conforme a norma NBC TG 1000 (R1) e a Interpretação ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de
Lucros, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
·

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

·

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação;

·

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;

·

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em
continuidade operacional;

·

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
durante nossos trabalhos.
São Paulo, 14 de junho de 2022

Clayton da Silva Codo
CT CRC 1SP-234.906/O-1
Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.
CRC 2SP-034.766/O-0

© 2022 Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. Todos os direitos reservados │ Pró Mundo

5

Associação Cidadão Pró Mundo
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

ATIVO
Nota
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Imobilizado líquido
Intangível líquido
Total do ativo não circulante
Total do ativo

5
6

31/12/2021

31/12/2020

1.146.674

1.034.461

1.146.674

1.034.461

71.256
43.305

1.230
298

114.561

1.528

1.261.235

1.035.989

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Associação Cidadão Pró Mundo
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota
Passivo circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher

7
-

Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Patrimônio social

9

31/12/2021

31/12/2020

31.976
426

18.878
206

32.402

19.084

1.228.833

1.016.905

Total do patrimônio líquido

1.228.833

1.016.905

Total do passivo e patrimônio líquido

1.261.235

1.035.989

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Associação Cidadão Pró Mundo
Demonstrações dos resultados
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)
Nota
Receitas
Receitas com gratuidades
Receitas com doações

Despesas operacionais
Gratuidades – Trabalho Voluntário
Demais gratuidades

Despesas gerais e administrativas
Despesas Tributárias

10
10

11

12

Superávit antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Superávit do exercício

13
13

31/12/2021

31/12/2020

1.208.478
818.492

2.326.874
680.274

2.026.970

3.007.148

(1.196.917)
(11.561)

(2.024.592)
(302.282)

(1.208.478)

(2.326.874)

(635.468)
(651)

(293.801)
(18.809)

(636.119)

(312.610)

(1.844.597)

(2.639.484)

182.373

367.664

34.461
(4.906)

14.770
(5.463)

29.555

9.307

211.928

376.971

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Associação Cidadão Pró Mundo
Demonstrações dos resultados abrangentes
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)
31/12/2021
Superávit do exercício
Outros itens abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício

31/12/2020

211.928

376.971

-

-

211.928

376.971

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Associação Cidadão Pró Mundo
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)
Patrimônio social
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Superávit do exercício
Incorporação do superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Superávit do exercício
Incorporação do superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Superávit acumulado

Total

639.934

-

639.934

376.971

376.971
(376.971)

376.971
-

1.016.905

-

1.016.905

211.928

211.928
(211.928)

211.928
-

1.228.833

-

1.228.833

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Associação Cidadão Pró Mundo
Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)
31/12/2021

31/12/2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício

211.928

376.971

15.138

1.574

-

684

13.098
220
-

760
(241.371)
49
(60.000)

Caixa líquido originado das atividades operacionais

240.384

78.667

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível

(78.675)
(49.496)

-

(128.171)

-

112.213

78.667

1.034.461
1.146.674

955.794
1.034.461

112.213

78.667

Ajustes para conciliar o superávit do exercício com o caixa líquido das
atividades operacionais:
Depreciação e amortização
(Aumento) / redução nos ativos:
Outras contas a receber
Aumento / (redução) nos passivos:
Fornecedores
Salários e obrigações sociais
Impostos e contribuições a recolher
Outros Passivos

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício
Aumento de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da Administração
às demonstrações contábeis para o
exercício findo em
31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais)

1. Contexto operacional
A Associação Cidadão Pró Mundo (“Associação”) é uma Associação sem fins lucrativos, de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF 07.615.127/0001-64, com sede na Rua da Consolação, 247 – 12 andar,
São Paulo, SP, CEP 01301-000, com Título de Organização de Sociedade Civil de Interesse Público
(“OSCIP”), conforme publicação no D.O.U. de 6 de janeiro de 2014, de acordo com a Lei no 9.790,
de 23 de março de 1999.
Trabalha para promover oportunidades de inserção e integração social por meio do ensino de inglês.
Em 2021, manteve operação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e conta com 1.415 voluntários
ativos, com formações diversas, que atuam como professores voluntários de inglês e/ou dentro da sua
área de expertise, em funções administrativas de apoio à gestão.
De forma resumida, as principais atividades da Associação Cidadão Pró-Mundo atualmente são:
CPM English Course: Curso de inglês semestral gratuito com duração total de 10 semestres, com aulas
semanais. O curso está sendo oferecido de forma remota (“curso online”) devido à pandemia
de COVID-19 e assim que o retorno à sala for possível o curso deverá adotar um modelo híbrido
(presencial com elementos online). No curso online há atividades a serem feitas antes da aula (“preclass”) com dedicação estimada de uma hora, aula online por vídeo com duração de duas horas e lição
de casa (“homework”) com dedicação estimada de duas horas. São cerca de oito professores voluntários
por turma, que se organizam em esquema de rodízio de forma que cada aula é ministrada por uma dupla
de professores e cada voluntário ministra aula cerca de uma vez ao mês. O acompanhamento da turma e
das aulas é feito em um sistema da CPM pelos respectivos professores voluntários e monitorado pelo
time de operações. O material didático é fornecido pela parceira Cambridge University Press e é
entregue aos alunos e professores gratuitamente. Há também parceria com a English Central para
fornecer material complementar no pre-class e/ou homework. Em 2021, o curso foi oferecido em 11
Unidades, sendo sete na cidade de São Paulo (Brás, Capão Redondo, João XXIII, Monte Azul, Real
Parque, São Miguel e Tatuapé/CitiEsperança) uma em Diadema, uma em Campinas e uma na cidade do
Rio de Janeiro. Os beneficiários são indivíduos de baixa renda, estudantes da rede pública e residentes
da comunidade e entornos. Apesar das dificuldades impostas a todos por conta da pandemia de Covid19, a CPM conseguiu manter grande parte dos seus favorecidos e, no segundo semestre de 2021 contou
com cerca de 2.400 alunos matriculados.
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CPM Qualify: Curso de inglês gratuito para alunos que concluíram o CPM English Course, com duração
total de dois semestres, sendo uma aula semanal de três horas e atividades extracurriculares.
O curso ocorre em uma unidade na cidade de São Paulo e tem como objetivo preparar os alunos para
obtenção das certificações B1: Preliminary e B2: First, da Cambridge English. Em 2021, devido a
pandemia de COVID-19, este curso se manteve e, da mesma forma que o CPM English Course, foi
remodelado para o modelo 100% online, onde os alunos professores voluntários receberam os materiais
didáticos para uso remoto. O modelo de voluntariado e de parcerias é similar ao do CPM English Course,
com o diferencial de oferecer aos alunos uma série de eventos que contribuem para sua inserção no
meio profissional, como, por exemplo, simulação de entrevista de emprego em inglês com colaboradores
de empresas parceiras da CPM, todos 100% online.
Treinamento Central para voluntários: evento semestral de integração e treinamento de voluntários da
CPM, conta com aproximadamente 470 novatos e 320 veteranos por semestre, além de convidados
renomados na área de Educação e profissionais especialistas em Língua Inglesa no Brasil, trazendo
contexto, perspectivas e reconhecimento para o trabalho do nosso voluntariado. Devido à pandemia de
COVID-19, o treinamento ocorreu de forma online.
CPM Connect: Com a adoção do curso online por conta da pandemia de COVID-19, a CPM percebeu
que uma parte de seus alunos tem problemas de conectividade, seja por não terem acesso ao dispositivo
adequado ou à conexão de internet adequada. Por meio de parceiros e doações financeiras, o CPM
Connect tem a finalidade de identificar os alunos da CPM que estão com problemas de conectividade e
trazer uma solução (tablet e/ou desktop e/ou conexão de internet) para que possam continuar a cursar o
CPM English Course.
Impactos do Novo Coronavírus (Covid-19)
Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus (COVID-19) é
uma emergência de saúde global. A pandemia desencadeou decisões significativas de governos e
entidades do setor privativo, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de
incerteza para os agentes econômicos e podem gerar alguns impactos relevantes nos valores
reconhecidos nas demonstrações contábeis das organizações.
A administração da Associação acompanha tempestivamente e com responsabilidade as informações e
orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e autoridades competentes acerca das medidas
adequadas a serem implementadas nas atividades operacionais e administrativas. Desta forma, tem
compartilhado com os seus colaboradores, associados e parceiros as recomendações e cuidados com a
higiene, a necessidade de evitar aglomerações e adaptando as atividades em formato home office.
A administração da Associação continua acompanhando os possíveis impactos em suas operações e
tem trabalhado com a implementação de planos de contingências para manter a continuidade das
atividades operacionais em uma situação de normalidade, como, por exemplo, o ensino à distância, de
forma online.
A administração optou por não realizar provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações
contábeis, tendo em vista que ainda não foi possível identificar alterações significativas nas operações,
como, por exemplo, queda no volume de doações e parcerias que possam estar relacionadas a um
reflexo da pandemia do COVID-19.
Por fim, a administração acredita que os impactos financeiros são absorvíveis e não representam risco
de continuidade nas operações. Acredita-se que a situação é transitória e que as receitas da Associação
não sofrerão alterações significativas no próximo exercício.
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas de
acordo a norma NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela
Resolução CFC no 1255/09, e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002
(R1) – Entidade Sem finalidade de Lucros, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
que visam orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem
cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros.
As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para emissão pela administração da
Associação em 14 de junho de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data.

2.2. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos
Instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da
Associação.

2.4. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas brasileiras exige que a
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.
As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo
imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, determinação dos valores dos trabalhos
voluntários e determinação da renúncia fiscal. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos
futuros afetados.
Não há informações sobre julgamentos críticos referente às políticas contábeis adotadas que apresentam
efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis.

2.5. Determinação do valor justo
Diversas políticas e divulgações contábeis da Associação exigem a determinação do valor justo, tanto
para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados
para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos, descritos na
Nota Explicativa no 16 de instrumentos financeiros. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as
premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo
ou passivo.

3. Principais políticas contábeis
A Associação Cidadão Pró Mundo aplicou as práticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente
em todo o exercício apresentado nestas demonstrações contábeis.
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3.1. Instrumentos financeiros
a)

Classificação e mensuração
A Associação classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao
valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e mantidos até o vencimento.
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.
A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial,
data em que a Associação se torna parte das disposições contratuais.
Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos
investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos, neste último caso, desde que a
Associação tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade.

b)

Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros
mantidos para negociação ativa e frequente e as aplicações em fundos de investimentos.
Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas
decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado na rubrica “despesas
financeiras” no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em
conexão com outra operação. Neste caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do
resultado afetada pela referida operação. Os ativos financeiros mensurados pelo valor justo por
meio do resultado da entidade compreendem as “aplicações financeiras – recursos sem
restrição”.

c)

Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um
mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento
superior a 12 meses após a data do balanço (estes classificados como ativos não circulantes).
Os recebíveis da Associação compreendem valores a receber dos associados, demais contas a
receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo.
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da
taxa de juros efetiva.

d)

Instrumentos financeiros derivativos
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2021,
incluindo operações de hedge.

3.2. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto
prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, com vencimentos originais de até
90 dias, apresentados ao custo de aquisição, mais rendimentos incorridos até as datas dos balanços, e
ajustados, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil.
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3.3. Imobilizado
O imobilizado é avaliado ao custo histórico de aquisição. A depreciação é calculada de forma linear,
considerando a vida útil estimada dos bens e as taxas de depreciação utilizadas pela Associação estão
descritas na Nota Explicativa no 5.
Se houver uma indicação de que houve uma mudança significativa na taxa de depreciação, na vida útil
ou no valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é revista prospectivamente para refletir as
novas expectativas.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na
demonstração do superávit/déficit no exercício em que o ativo for baixado.

3.4. Intangível
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os
softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados
durante sua vida útil estimável de até cinco anos.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o
valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do
resultado no momento da baixa do ativo.

3.5. Redução ao valor recuperável de ativos
O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de
perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que
o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para
verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do
ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de
um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem
fluxos de caixa identificáveis separadamente.
Não houve constituição de estimativa para redução ao valor recuperável de ativos em
31 de dezembro de 2021.

3.6. Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Associação tem uma obrigação presente, legal ou não
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

3.7. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais
são as seguintes: (i) ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são
apenas divulgados em nota explicativa; (ii) passivos contingentes são provisionados quando as perdas
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em
nota explicativa, os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e
nem divulgados; e (iii) obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da
avaliação sobre as probabilidades de êxito de processos em que a Associação questionou a
inconstitucionalidade de tributos.
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3.8. Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Associação possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ ou cambiais
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, são registrados ao valor presente,
transação a transação, com base em taxas de juros que reflitam o prazo, a moeda e o risco de cada
transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de resultado que
deram origem ao referido ativo e/ou passivo.
A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao
resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros
efetiva.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável
que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.9. Impostos e contribuições
Em virtude de ser uma Associação sem fins lucrativos, a Associação goza do benefício de isenção do
pagamento de tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 178 a 184 do
Regulamento de Imposto de Renda e aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22/11/2018, e artigo 195 da
Constituição Federal. As obrigações tributárias registradas pela Associação estão relacionadas aos
impostos retidos na fonte sobre serviços de terceiros (quando houver).

3.10. Reconhecimento de receitas e despesas
Receitas e despesas operacionais
A Associação reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança;
(ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Associação e (iii) quando critérios
específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Associação. As despesas da
Associação são reconhecidas de acordo com o seu fato gerador e regime de competência.
Doações de pessoas físicas e jurídicas
As receitas de doações e as contribuições voluntárias de terceiros são originadas de doações de
pessoas físicas e jurídicas e são contabilizadas quando recebidas em função da impossibilidade de
precisão dos valores e datas de recebimento e aplicadas nos projetos e programas que a Associação
desenvolve.
Receitas com trabalho voluntário
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucro, a
Associação valoriza as receitas com trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes de órgãos da
administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração o montante que a
Associação pagaria caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas com trabalho
voluntário são reconhecidas em contrapartida às despesas operacionais, ambas no resultado do
exercício.
Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras,
deduzidas da retenção do imposto de renda. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas
bancárias cobradas pelas instituições financeiras. As receitas financeiras e as despesas financeiras são
reconhecidas no resultado pelo regime de competência dos exercícios e quando incorridas.
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3.11. Patrimônio líquido
Representa o patrimônio líquido inicial da Associação, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits
apurados anualmente desde a data de sua constituição e são empregados integralmente nos objetivos
sociais da Associação.

3.12. Gratuidades obtidas
As receitas com gratuidades obtidas são mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os
montantes que a Associação haveria de pagar caso comprasse os bens ou contratasse estes serviços
em mercado similar. As receitas com gratuidades obtidas são reconhecidas no resultado do exercício em
contrapartida e outras despesas também no resultado do exercício.

3.13. Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de
acordo com a norma contábil aplicável as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)).

3.14. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em
2021 ou a serem aplicados a partir de 1o de janeiro de 2022
Não há novas normas, alterações e interpretações de normas com aplicação para o exercício findo em
31 de dezembro de 2021 ou com aplicação a partir de 1o de janeiro de 2022 que contemplem impactos
relevantes nas demonstrações contábeis da Associação.

4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2021
Bancos conta movimento

31/12/2020

10

10

Aplicações financeiras

1.146.664

1.034.451

Total

1.146.674

1.034.461

As aplicações financeiras estão representadas substancialmente por aplicações em fundos de
investimentos de renda e fixa (certificados de depósitos bancários), com remunerações próximas ao
Certificado de Depósito Interbancário (CDI). As referidas aplicações podem ser resgatadas a qualquer
tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

5. Imobilizado líquido
31/12/2021
Descrição
Computadores e periféricos
Total

31/12/2020

% Taxa anual
de depreciação

Custo

Depreciação
acumulada

20

86.541

(15.285)

71.256

1.230

86.541

(15.285)

71.256

1.230

Líquido

Líquido
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5.1. Movimentação do Imobilizado
Movimentação em 2021
Descrição

Saldo em
31/12/2020

Adições

Saldo em
31/12/2021

Baixas

Computadores e periféricos

7.866

78.675

-

86.541

Total custo

7.866

78.675

-

86.541

Depreciação

(6.636)

(8.649)

-

(15.285)

1.230

70.026

-

71.256

Total imobilizado líquido

A Associação como parte do programa CPM Connect realizou a aquisição de 74 tablets, no valor total de
R$ 78.675.

6. Intangível líquido
31/12/2021
Descrição

% Taxa anual de
amortização

Softwares

20

Marcas e patentes

Líquido

49.496

(6.489)

43.007

-

298

-

298

298

49.794

(6.489)

43.305

298

Custo

-

Total

31/12/2020

Amortização
acumulada

Líquido

6.1. Movimentação do Intangível
Movimentação em 2021
Descrição
Softwares

Saldo em
31/12/2020

Adições

Saldo em
31/12/2021

Baixas

-

49.496

-

Marcas e patentes

298

-

-

298

Total custo

298

49.496

-

49.794

-

(6.489)

-

(6.489)

298

43.007

-

43.305

Amortização
Total intangível líquido

49.496

A Associação como parte do programa CPM Connect realizou a aquisição licenças de softwares de
sistema operacional (Windows), no valor total de R$ 49.496.

7. Fornecedores

Prestadores de serviços
Demais fornecedores
Total

31/12/2021

31/12/2020

31.415

18.878

561

-

31.976

18.878

A conta de fornecedores teve um aumento de saldo passando de R$ 18.878 em 2020 para R$ 31.976 em
2021, devido, principalmente, ao aumento dos custos relativos à manutenção da equipe contratada.
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8. Provisão para demandas judiciais
Durante o curso normal de seus negócios, a Associação fica exposta a certas contingências e riscos,
relacionados com causas tributárias, trabalhistas e cíveis. A Administração, apoiada na opinião de seus
assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por
especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade
ou não de constituição de provisão para contingências.
Perda possível
A Associação contrata prestadores de serviços para execução de atividades relacionadas à sua
operação por interposição de pessoa jurídica. Decorrente dessa relação, existe risco de natureza
previdenciária que, na avaliação dos assessores jurídicos da Associação, é classificado como risco de
perda possível. O valor aproximado, caso esse risco se materialize, é de R$ 200.000 na data base de
31 de dezembro de 2021.

9. Patrimônio líquido
9.1 Patrimônio social
Está representado pelo patrimônio original decorrente da criação da Associação e do superávit ou déficit
incorporado anualmente.
Os recursos da Associação foram aplicados em suas finalidades institucionais e nos programas sociais,
em conformidade com seu estatuto social.
Em caso de dissolução da Associação, o patrimônio social remanescente será destinado a uma
instituição com finalidades semelhantes, sem fins econômicos, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a uma entidade pública, a critério da Assembleia Geral.

10. Receitas
31/12/2021

31/12/2020

818.492

680.274

1.196.917

2.024.592

11.561

279.067

Gratuidades – Aluguéis (d)

-

19.400

Gratuidades – Refeições

-

3.815

2.026.970

3.007.148

Receitas
Doações de pessoa física e jurídicas (a)
Gratuidades – Trabalho Voluntários (b)
Gratuidades – Materiais didáticos e livros (c)

Total

(a) As receitas com doações são registradas pelo regime de caixa em função dos recebimentos
ocorridos, considerando a impossibilidade de prever os valores e os períodos de recebimentos;
(b) As receitas com trabalho voluntário quando existentes, são mensuradas ao seu valor justo levandose em consideração os montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse esses
serviços em mercado similar, conforme descrito na Nota Explicativa no 11.
(c) Refere-se ao material ofertados aos alunos do curso de inglês.
(d) Refere-se a gratuidade obtida em função da utilização do coworking durante o período de 2020 para
realização das atividades administrativas da Associação. Em 2021 não houve registro da gratuidade
em função da não utilização do espaço pela Associação.

20

11. Trabalho voluntário
As receitas com trabalho voluntário quando existentes, são mensuradas ao seu valor justo levando-se em
consideração os montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse esses serviços em
mercado similar. Conforme estabelecido na ITG-2002 (R1) – Entidades sem finalidade de Lucros, a
Associação valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes dos órgãos
da administração. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício
como receita no grupo de receitas operacionais em contrapartida nas despesas operacionais.
Em 31 de dezembro de 2021, a Associação recebeu trabalhos voluntários de membros integrantes dos
órgãos da administração e professores, no exercício de suas funções administrativas, financeiras e
sociais mensurados o qual seria equivalente ao valor justo total de R$ 1.196.917.
A gratuidade de trabalho voluntário é apurada com base em salários-hora de professores, administrativos
(de analista à diretoria) e conselheiros disponíveis no mercado (a fonte de pesquisa foi Catho - Pesquisa
Salarial e de Benefícios Online) multiplicado pela quantidade de voluntários e horas executadas por eles.
O valor lançado referente à gratuidade assim está demonstrado:
Em 31 de dezembro de 2021
Número de
participantes

Número de
horas no ano

Total
apurado - R$

35

3.510

202.689

Professores voluntários “Volunteacher”

1.416

85.391

994.228

Total

1.451

88.901

1.196.917

Cargos
Conselheiros e Diretoria Executiva

Em 31 de dezembro de 2020
Cargos
Conselheiros e Diretoria Executiva

Número de
participantes

Número de
horas no ano

Total
apurado - R$

42

5.236

430.234

Professores voluntários “Volunteacher”

1.088

84.379

1.594.358

Total

1.130

89.615

2.024.592

12. Despesas gerais e administrativas

Serviços de terceiros pessoa jurídica (a)

31/12/2021

31/12/2020

(479.168)

(239.857)

Despesas com comunicação (b)

(57.268)

(3.065)

Brindes e presentes

(21.250)

-

Depreciação e amortização

(15.138)

(1.573)

Materiais de uso e consumo

(13.982)

-

Honorários contábeis

(11.045)

(10.576)

Cursos e treinamentos

-

(10.441)

Despesas com alimentação

-

(1.062)

Manutenção e reparo

-

(12.120)

Materiais pedagógicos
Outras despesas
Total

-

(1.660)

(37.417)

(13.447)

(635.468)

(293.801)

(a) O aumento dos gastos com serviços de terceiros pessoa jurídica no ano de 2021 comparado ao ano
de 2020 é devido a contratação de equipe para gestão central da Associação.
(b) Os gastos com despesas de comunicação tiveram aumento durante o período de 2021 devido ao
custeio com internet/telefone dos tablets adquiridos para o projeto CPM Connect.
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13. Resultado financeiro
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Rendimentos com aplicação financeira

34.461

14.770

Total

34.461

14.770

Receitas financeiras

Despesas financeiras
Multas e Juros

(606)

(3.469)

Tarifas bancárias

(2.867)

(1.755)

Outras despesas

(1.433)

(239)

Total

(4.906)

(5.463)

Resultado financeiro

29.555

9.307

14. Remuneração da administração
O Estatuto Social da Associação possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho de
Administração. Dessa forma, a Associação não concede nenhum tipo de remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou indireta, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

15. Renúncia fiscal
Em atendimento à ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pela resolução
CFC no 1.409/12 e alterada pela resolução 2015/ITG2002(R1) em 02 de setembro de 2015, a
Associação, por julgamento, apresenta a seguir a relação dos tributos (impostos e contribuições) objetos
de renúncia fiscal para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021:
·

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) – 25% sobre o superávit do exercício;

·

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – 9% sobre superávit do exercício;

·

Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) – 5% sobre a receita de
serviços;

·

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – 3% sobre as receitas próprias.

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas e das operações da Associação estão sujeitas a exames das
autoridades fiscais e, em decorrência, a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de
impostos, taxas e contribuições durante prazos prescricionais variáveis (em geral cinco anos), consoante
a legislação final aplicável a cada circunstância.

16. Instrumentos financeiros
A Associação mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos onde, os resultados
obtidos, são consistentes com as expectativas da administração e as transações com instrumentos
financeiros são reconhecidas no resultado. A Associação não possui políticas ou estratégias específicas
para gerenciamento dos instrumentos financeiros visto que a administração entende que não existe risco
significativo de perdas associados a esses instrumentos. A Associação não efetua aplicações de caráter
especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
Os Instrumentos financeiros da Associação, são classificados como custo amortizado.
Gerenciamento do risco financeiro
A política da administração é manter uma sólida base de recursos. A administração monitora o retorno
sobre o capital aplicado considerando os resultados das atividades econômicas.
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Risco de crédito
Decorrem da possibilidade de a Associação sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas
contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros.
Para mitigar esses riscos, a Associação adota como prática a análise das situações financeira e
patrimonial de suas contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento
permanente das posições em aberto. No que tange às instituições financeiras, a Associação procura
realizar suas operações com instituições financeiras de baixo risco. A Associação não identificou
necessidade de provisão créditos de liquidação duvidosa.
Risco de liquidez
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos de ativos e
passivos, o que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações nos prazos estabelecidos.
A política geral da Associação é manter níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir
com as obrigações presentes e futuras e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem.
Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas que permitam captar
recursos de forma a reverter posições que poderiam prejudicar a liquidez da Associação.
Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade da Associação sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de
juros incidentes sobre suas aplicações financeiras. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Associação
busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas pós-fixadas.

17. Cobertura de seguros
A Associação não possui seguros para salvaguardar os seus ativos de eventuais sinistros, devido à
administração entender como não necessário em virtude do perfil atual de seus ativos.

_______________________
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Presidente
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